
Test ewaluacyjny  (forma edytowana)– stanowiący podsumowanie 

tematyczne przedstawianych treści z doradztwa zawodowego w kl. VII a 

w roku szkolnym 2019/2020 

 
Termin:  Proszę uczniów kl. VII a o wypełnienie. i przesłanie testu   jako załącznik              

do doradcy zawodowego Magdaleny Szpunar na czacie Microsoft Teams 

 do dnia 5.06.2020 r. 

 
Imię i nazwisko ucznia :…………………………………………………………………………kl………….. 
/proszę wpisać/ 
 

 
Pytania są oparte o udostępniane materiały  (PDF) dostępne na stronie internetowej szkoły 
  http://sp1tarnow.pl/2020/03/17/klasy-iv/    

                     
 
 
  
Do lekcji :Jak scharakteryzować współczesny RYNEK PRACY? 
 
 

1. Kto powinien pojawić się z jednej strony, a kto z drugiej, abyśmy mogli mówić o rynku 
pracy?  Uzupełnij schemat  używając określeń: ( Kupujący ,  Waluta, Sprzedający) 

 
RYNEK PRACY 

…………………… <____________________>………………… 
 

……………………………… 
 

RYNEK PRACY 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Do lekcji : Jak długo się uczymy? 

1. Czy koniec szkoły oznacza  już koniec nauki? (Podkreśl właściwą odpowiedź): 

 Tak   

  Nie  
2. W oparciu o treść zawartą w pkt. 1 uzupełnij  tekst: 

 
…………… dynamicznie się zmienia, nic nie jest pewne, ………………. szybko 
idzie na przód, musimy nadążać za ……………………….i rozwijać  ( kształcić            
i dokształcać) się …………………..  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Do lekcji : Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru. 
 

1. Podaj nazwę szkoły, w której najszybciej można uzyskać wykształcenie ogólne                   
i kwalifikacje zawodowe lub zdobyć zawód, ucząc się rzemiosła u mistrza. 

 
Odp:  To szkoła :………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

http://sp1tarnow.pl/2020/03/17/klasy-iv/


2. W oparciu o treść zawartą w pkt.3  uzupełnij  tekst: 
 

• branżowa szkoła I stopnia – nauka przez trzy lub dwa dni w szkole, w pozostałe 
dniu pracodawcy; obowiązuje ………………..w celu nauki i przygotowania 
zawodowego  z pracodawcą i…………………..; od dnia zatrudnienia liczy się…… 
pracy zawodowej); 
 
• technikum – zajęcia praktyczne w realnym środowisku pracy, 4-tygodniowa 
……………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Do lekcji : Co gwarantuje mi szkoła. Kwalifikacje i kompetencje. 
 

1. Podaj odpowiedź do  ZAKREŚLANKI   z Załącznika  1: 
 

Odp:  Hasło do Załącznika 1  brzmi: ( napisz literami drukowanymi) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

2. W oparciu o treść zawartą w pkt.3  uzupełnij  tekst: 
Kwalifikacje zawodowe można zdobyć w szkołach…………………………….. 
(technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, szkoła 
policealna), na poziomie wyższym – kończąc………………………… (licencjackie, 
inżynierskie, magisterskie) oraz na kwalifikacyjnych kursach 
…………………..(KKZ).  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Do lekcji : Praca jako wartość w życiu człowieka. 

 
1. Patrząc na  Załącznik Nr 2  podkreśl na którym miejscu w piramidzie potrzeb 

Maslowa znajduje się: 

           Potrzeba samorealizacji (rozwoju osobistego, zawodowego) ? 

Na I miejscu Na  miejscu II     Na  miejscu III    Na miejscu IV  Na miejscu V 

2. W oparciu o treść zawartą w pkt. 1 uzupełnij  tekst: 
 
Praca 
-to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego ………..; 
świadoma czynność polegająca na wkładanym ……………(działalność lub 
oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; 
czynności …………i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Opracowanie: 

 

Doradca zawodowy 

 

Magdalena Szpunar 

Tarnów: 28.05.2020 r. 


